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Dit is de laatste maandagbrief van het jaar 2018.
Het team en directie van De Klink wil iedereen die zich op een of andere manier
heeft ingezet om het onderwijs aan kinderen op De Klink te ondersteunen, heel
hartelijk bedanken hiervoor. We wensen iedereen een hele fijne, gezellige en
liefdevolle Kerstmis toe en een heel gelukkig en vooral gezond 2019.
Op maandag 7 januari hebben we er weer veel zin in en starten we aan de tweede
helft van dit schooljaar en hopen we, net zoals afgelopen jaar, weer op een hele
fijne samenwerking en een prachtig schooljaar.
Groep 3-4

Wist u dat?
Aan het einde van deze week alle spullen van het restaurant opgehaald moeten
zijn? Wij zouden het fijn vinden als de ouders zelf de spullen komen ophalen op
school. U kunt u zoon of dochter eventueel een plastic zak mee geven als u zelf
niet in de gelegenheid bent om het op te halen.
Groep 4 in de laatste week (week 8) zit van het paarse Alles-in-1 boek ‘’jij en
ik’’. Na de Kerstvakantie starten we in het blauwe Alles-in-1 boek ‘’Wanneer
was dat?’’ dit is een geschiedkundig thema.
*Alle kinderen die thuis een Alles-in-1 boek hebben liggen wil ik verzoeken om
deze uiterlijk donderdag 20 december in te leveren bij de juf. We ruilen
ze dan tegen een blauw boek (Boek: Wanneer was dat?)
*Groep 3 na deze week alle klankjes heeft gehad? We leren deze week de
uu van vuur(werk). En we herhalen de ui van huis.
Blijf thuis oefenen met het automatiseren van de klankjes! Na de kerstvakantie
gaan we langzaam starten met de leestoetsen.
We na de Kerstvakantie starten met twee witte weken (zonder thema). Na
deze twee weken starten met het thema ‘ridders en jonkvrouwen’. (dit is nog
een geheim voor de kinderen) We gaan dan een bezoek brengen aan
Kasteel Hoensbroek. Dit zal gebeuren op woensdag 30 januari. We zijn
op zoek naar ouders die met ons naar Hoensbroek willen rijden. We
willen graag vertrekken om 8.45 uur en we hopen om 12.15 uur weer terug te
zijn op school. De kinderen volgen op het kasteel een programma voor
kinderen van groep 3-4. Voor zover we nu weten zijn ouders welkom om ook
het programma mee te volgen. Heeft u woensdag 30 januari niks opstaan
tussen 8.45-12.15? En kunt u als ouder met ons mee (rijden) naar kasteel
Hoensbroek? Stuur dan een e-mail naar v.smolenaers@de-klink.nl met daarin
je naam en het aantal kinderen dat in de auto passen.

Portfolioklappers

Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Inmiddels is het al weer 4 weken geleden dat wij een inloopavond hadden om
de portfolio’s in te zien en mee naar huis te nemen.
We willen iedereen die het portfolio nog thuis heeft deze terug te brengen naar
school.
We zouden het fijn vinden als alle klappers vóór
de Kerstvakantie weer terug zijn op school.
Alvast bedankt!

Bovenbouw
KUNST PROJECT BOVENBOUW
We begonnen met het opa's en oma's tekenen. Het was heel leuk.
En we hebben veel geleerd. Ook hebben we foto's gemaakt van ons gezicht,
toen hebben we die half doorgeknipt en de kant van geen foto hebben we na
getekend.
We hebben daarna schilderijen van Vincent van Gogh nagemaakt
met wasco, we moesten met streepjes werken net als hij.
Daarna hebben we zelf werk van Miro nagemaakt. Daarna hebben we zoals
Picasso gezichten gemaakt. Je mocht iemand
uitzoeken wie je wilde naschilderen van de
voorkant en de zijkant in één. Dat zag er
grappig uit!
Ook kwam Margot, de moeder van Herre en
Bente ons een foto workshop geven. We
fotografeerden elkaar. Iedereen staat op de
foto met iets wat bij hem of haar heel goed
past. Ook hielden we een interview en
schreven we een tekst over die persoon. We
maken er een KLINK MAGAZINE van.
Daarna hadden we ook nog een
eindproject: je mocht zelf een schilder
uitkiezen van al de weken om werk
van na te schilderen.
Toen moesten we allemaal een
presentatie houden in een groepje
over wat je de afgelopen weken hebt
geleerd en presenteren. We gaven
elkaar tips, tops en een waardering.
Groetjes van Herre en Tijs

Groep 1-2

Wist u dat…
Wij hard aan het oefenen zijn voor de kerstviering van vrijdag. Alle groepen
van de school verzorgen een optreden dus komt dat zien!
Er morgen weer een bezoekje wordt gebracht aan de bibliotheek. Boeken die
moeten worden ingeleverd mag u meer naar school geven.
We na de vakantie starten met twee weken waarin we aandacht
schenken aan het seizoen winter, de start van een nieuw jaar en het
feest Driekoningen. De letter w van winter zetten we dan centraal. De
kinderen mogen spullen meenemen met deze letter. Graag voorzien van naam.
We na deze twee weken starten met het thema ‘ridders en jonkvrouwen’. We
gaan dan een bezoek brengen aan Kasteel Hoensbroek. Dit zal
gebeuren op woensdag 23 januari. We zijn op zoek naar ouders die
met ons naar Hoensbroek willen rijden. We willen graag vertrekken om
8.45 uur en we hopen om 12.15 uur weer terug te zijn op school. De kinderen
volgen op het kasteel een programma voor kinderen van groep 1-2. Voor de
ouders is er koffie en thee. Ouders mogen niet deelnemen aan het programma
van de kinderen. We zouden de klassenouders willen vragen dit samen met de
leerkrachten te organiseren. Alvast hartelijk dank!

iedereen

Wij zijn nog steeds op zoek naar ouders die ons willen vrijdag 21 december
willen helpen bij de het maken van hapjes bij de kerstviering! (zie onderstaand
bericht).
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Wij zoeken nog ouders die het leuk zouden vinden om tijdens de ” high
Christmas” te helpen.
Dit is op vrijdag 21 december voor de kerstvakantie. Wij beginnen dan om
8.30 uur met het maken van hapjes in verschillende groepjes, waarbij jullie
dan een groepje gaan begeleiden. De leerlingen van de bovenbouw kunnen de
onderbouw ook goed helpen, maar het is toch fijn als er nog een extra
begeleider bij kan zijn om een oogje in het zeil te houden en gezellig mee te
bakken.
De activiteit duurt tot ongeveer 11.30 uur, waarna we afsluiten met een
kerstviering.

Jullie zijn dus de hele ochtend van harte welkom.
In het geval dat wij te veel aanmeldingen hebben, gaan wij loten.
Lijkt het je gezellig dan kun je je aanmelden bij de leerkracht van de groep of
Lisonne Hekers.
Als er nog vragen zijn horen wij het graag.
Groetjes de kerstcommissie

Belangrijke data / Noteert u a.u.b. alvast:
21 december
Kerstviering op school
21 december
Start Kerstvakantie om 12.00 uur
21 december t/m 6 januari
Kerstvakantie
7 januari
Weer naar school
Hieperdepiep….. Jarig zijn deze week….
Er zijn deze week geen jarigen.
Hieperdepiep….. Jarig zijn in de Kerstvakantie…
24 december
Daan (9 jaar)
27 december
Koen (5 jaar)
28 december
Juf Lisette
29 december
Thijs (7 jaar)
31 december
Noa (8 jaar)
1
1
2
3
5
5

januari
januari
januari
januari
januari
januari

Abdelkader (6 jaar)
Abdellatief (7 jaar)
Amélie (7 jaar)
Reva (5 jaar)
Bram (8 jaar)
Ghaith (9 jaar)

We wensen deze jarigen een heel fijne verjaardag toe!
Directie & Team jenaplanbasisschool ‘De Klink’
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